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تعترب صناعة السياحة حاليا من أهم الصناعات اليت تساهم بنسبة معتربة يف الناتج 

القومي للعديد من الدول، و إحدى الركائز األساسية يف اقتصاداتها حتى أنها يف بعض الدول 

عائد الذي توفره خلزينة الدولة، و تعترب أصبحت هي املصدر األول و بدون منازع للدخل، نظرا لل

أيضا رافدا للعمالت الصعبة.

لقد أدركت الصني أهمية هذا القطاع و ذلك مع بداية اإلرهاصات األوىل لإلصالح 

االقتصادي الذي شهدته نهاية سبعينيات القرن املاضي، حيث أولته عناية خاصة و مع بداية 

صناعة سياحية و الغرو يف ذلك   إىلم بهذا القطاع تسعينيات القرن العشرين حتول االهتما

فهي تتمتع مبوروث حضاري يكنز حقب التاريخ و روائع إبداع اإلنسان الصيين، فال عجب أن 

تصبح قبلة للسائحني الباحثني عن نفائس التاريخ يف روعة املكان و دهشة املوروث، و يف هذا 

ميم  و إصالح جمموعة كبرية من املعابد و اإلطار كثفت احلكومة الصينية من جهودها يف تر

اآلثار التارخيية القدمية و املعامل احلضارية و بناء جمموعة من القرى السياحية و الفنادق و 

 .املطاعم ذات اخلصوصية اجلاذبة و فتح خطوط سياحية جديدة

حتاول هذه املشاركة تسليط الضوء على واقع صناعة السياحة يف الصني و مكانتها 

يف التشغيل  و يف جلب العمالت الصعبة و يف  االقتصاد الوطين و إبراز الدور الذي تلعبه يف

مع  مدى مساهمتها يف حتفيز القطاعات االقتصادية األخرى و درجة تشابكها اخللفي و األمامي

 بقية خمتلف تلك القطاعات.

Abstract:  

Reality and prospect of tourism industry in China 

Tourism industry  considers currently from the more  important  makings  which  

considered  in the  national resultant contributes in a ratio of many the states, and on  of  

the essential supports in economies her even that she  in some  states  it  became  the 

 source first and without disputant for the income, sight for there turner who be available 

 him for safe of the state, and considers  also  supporter  for  the difficult  currencies. 
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China knew importance of this sector and that as of  the  first  signs  for  the 

 economic  reform who witnessed him end seventies of past century, where explained him  

special care and with beginning ninety 20th century transformation of the  interest  here 

by the sector to touristic industry and for more glutinous at that so It enjoys inherited 

cultural treasure periods of history and masterpieces excellence of the Chinese human, so to 

admires that kiss for the two research tourists becomes  about   the history in 

magnificence the place and astonishment inherited,  faithful  this 

frame intensified theChinese government from jhwdhaafy repair and reform a large group 

of the temples and thehistoric old effects and the civilized guideposts and 

indistant group the touristic villages andthe hotels and the restaurants is self specialattractive 

and opening lines of touristic new. 

This participation tries mastery ofthe light unreality of tourismindustry in China, and her 

standing in the national economy and showing of the  role the operating  is  faithful 

scabs of the  difficult  faithful  currencies,  her range  of  contribution  in 

 catalysis the sectors the  other economist and degree interlaces her different rest of that 

sectors. 
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http://www.arabic.visitbeijing.com.cn-news/
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